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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 كتاب اإليالء

 .هي اليمني : آىل يويل إذا حلف ، واأللية : هو احللف ، ِمن  :اإليالء 
 :بقوله وعرف املؤلف اإليالء 

 [أربعة أشهر  تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر منوهو حلف زوٍج باهلل ] 
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن اهلل  : قوله تعالى واألصل يف اإليالء 

 . غفور رحيم، وإن عزموا الطالق فإن اهلل سميع عليم 
املؤلف أنه لو حلف بنذٍر أو حلف بطالٍق ظاهر قول " : هو حلف زوٍج باهلل تعاىل أو صفته " قوله  

 .أو حلف بعتٍق فليس بإيالء وهذا هو املشهور يف املذهب 
فهذا حلف بنذر ، أو " علي صوم الدهر إن وطئتك : " ألن حقيقة اليمني أن تكون باهلل ، فلو قال : قالوا  

فهذا حلف " فعـبـيدي أحرار إن وطئتك : " فهذا حـلف بطالق أو قــال " علي الطالق إن وطئتك :" قال 
 .بعتق 

أنه إيالء وذلك ألهنا ميني يف : والقول الثاين يف املسألة وهو مذهب اجلمهور ورواية عن اإلمام أمحد 
 .االمتناع عن وطء املرأة فكان إيالًء 

، وذلك ألن احللف بالنذر أو بالطالق أو بالعتق ميني ، سـواء قلنا  والصحيح ما ذهب إليه الجمهور
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر  : قـوله تعالى هي ميني حقيقية أو ميني جمازية ، فـإهنا تدخل يف 

 . 
 : لعموم قوله تعالى ؛ سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذمية ، " على ترك وطء زوجته : " قوله 
  للذين يؤلون من نسائهم  بإيالٍء ألهنا ال تدخل يف فليس  –أي أمته  –، وأما لو كانت ُسرَّيته

 .نسائه فال تدخل يف اآلية 
: " أما إذا كانت املدة أربعة أشهر فأقل فليس بإيالء ، فلو قال المرأته " : أكثر من أربعة أشهر " 

تربص أربعة  : ؛ فإن اهلل تعالى قال  فليس مبوٍل لظاهر اآلية" واهلل ال وطئتك أربعة أشهر أو ثالثة أشهر 
، فاإليالء املمنوع  آلى من نسائه شهرا    أن النبي  -وهذا لفظ البخاري –في الصحيحين ، و  أشهر 

إمنا يكون يف مدة أكثر من أربعة أشهر ، وإذا كان يضر هبا  –وهو حمرم ملا فيه من ترك الوطء الواجب  –
 .ر ببدنه أو معاشه الشهر والشهران فإنه ال حيل ملا تقدم من وجوب معاشرهتا بقدر كفايتها من غري أن يض
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 [ويصح من كافر : ] قوله 
، وهذا يعم الكافر واملسلم ؛  للذين يؤلون من نسائهم  : كافر لعموم اآلية يصح اإليالء من 

 .أي إذا ترافع إلينا وتقاضى إلينا فإنه حيكم عليه كما حيكم على املسلم يف اإليالء 
 [ وِقنٍّ : ] قوله 

فاآلية عامة يف  ،للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر  : قوله تعالى أي عبد ، لعموم 
 .العبد واحلر ، فلو آىل الرقيق أن ال يطأ زوجته فهذا إيالء لعموم اآلية 

 [ومميٍز : ] قوله  
فإذا كان الزوج صبيًا مميزًا مل يبلغ بعد فآىل من زوجته فكذلك هو إيالء لعموم اآلية ، وألن طالقه 

 .ه يصح فصح إيالؤ 
 .أن حلف الصيب ليس بإيالء ألنه غري مكلف : والقول الثاين يف املسألة وهو اختيار املوفق 

، لكن ال كفارة عليه  -وهي الزوجة –، وذلك لتعلق ذلك حبق اآلدمي  والراجح هو القول األول 
أُمر بالطالق لعموم ألن الكفارة حٌق هلل تعاىل وهو ليس مبكلف ، لكنه ُيرتبص به أربعة أشهر فإن فاء وإال 

 .اآلية، فهو يف حكم اإليالء كما سيأيت 
 [وغضبان وسكران : ] قوله  

إيالء السكران له وجهان كطالقه ، والصحيح منهما أنه ال يقع إيالؤه كما ال يقع طالقه ، وأما 
 .الغضبان فيصح إيالؤه و ظهاره كسائر األميان ال فرق فيها بني غضب ورضا لعموم األدلة 

 [ومريٍض مرجو برؤه : ] ه  قول
فإذا آىل املريض الذي يرجى برؤه فهو إيالء لعموم اآلية ، أما إذا كان غري مرجو الشفاء من هذا املرض 
، كأن يكون به شلل أو أن يكون جمبوباً أو غري ذلك فال إيالء له وذلك ألن االمتناع عن الوطء ليس سببه يف 

الوطء فكانت اليمني لغواً ألنه حلف على شيء مستحيل فقد حلف على احلقيقة اليمني إمنا سببه العجز عن 
 .ترك ما يستحيل عليه فعله 

 [وممن لم يدخل بها : ] قوله  
 .لعموم اآلية ، فاآلية يف املدخول هبا من النساء وغري املدخول هبا 

 [ال من مجنون ومغمى عليه : ] قوله  
ميني فلم تصح ممن ال قول له ، ولذا فالصيب غري املميز ال ألهنما ال قول هلما ، وكذلك النائم ، وهي 

 .إيالء له ألن قوله ال ينعقد 
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 [وعاجٍز عن وطء لجٍب أو شلل : ] قوله
 .ألن االمتناع عن الوطء سببه العجز ال اليمني 

 [واهلل ال وطئتك أبدا  : فإذا قال : ] قوله
 .فهو موٍل ألنه أكثر من أربعة أشهر " واهلل ال وطئتك أبداً : " إذا قال الرجل المرأته 

ومل " واهلل ال وطئتك مدة : " ألن األصل يف اليمني التأبيد ، أو قال هلا " واهلل ال وطئتك : " كذلك إن قال 
يعني هذه املدة بلفظه لكنه عينها يف قلبه بأكثر من أربعة أشهر كأن ينوي سنة وتقدم أن األميان مبناها على 

ه حيتمل أقل من أربعة أشهر وحيتمل أربعة أشهر وحيتمل أكثر من أربعة أشهر فانصرفت النيات ، فهنا لفظ
 .اليمني إىل أكثر من أربعة أشهر لنيته 

 [أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر : ] قوله  
 .فهو موٍل " واهلل ال وطئتك سنة : " فإذا قال 

 [أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال : ] قوله 
 .ذلك وحنوه يغلب على الظن أنه ال يكون إال بعد أربعة أشهر  فكذلك ألن

 [أو حتى تشربي الخمر أو ُتسقطي َدينك أو تهبي مالك ونحوه فموٍل : ] قوله 
 .يف كل هذه األلفاظ يكون مولياً 

 [فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا  : ] قال 
 .آلية عامة يف العبد واحلر وأنه يرتبص هبم أربعة أشهر ال نقول إن القن يرتبص به شهران لعموم اآلية ، فا

 [ فإن وطئ ولو بتغييب حشفٍة : ] قوله 
 .تقدم أن األحكام ترتتب على تغييب احلشفة 

 [فقد فاء وإال أمر بالطالق : ] قوله  
ليه كفارة فإذا مضت أربعة أشهر من ميينه فإن وطئ املرأة بتغييب احلشفة يف قبلها فإنه يكون قد فاء ، وع

 .اليمني 
وهذه املدة يرتبصها حيث ال عذر من جهة املرأة أي بأن يكون متمكناً من وطئها هذه املدة ، أما إذا 
كان يف املرأة عذر سوى احليض فإنه تستأنف هذه املدة بعد زوال هذا العذر ، وكذا إن كانت املرأة ناشزاً أو  

، أو كانت املرأة حمرمة أو غري ذلك من األعذار اليت  ، في أصح الوجهين وهو المذهبكانت املرأة نفساء 
 .تكون من جهتها ، هذه تقتضي استئناف املدة 
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إذا نشزت املرأة أثناء مدة الرتبص فإنه يرتبص به أربعة أشهر أخرى وذلك ألن هذا الرتبص هلذه املدة حيث 
 .ن جهتها أمكنه الوطء وهنا مل ميكنه الوطء ألمر م

وأما إذا كان ألمر من جهته هو ؛ كأن حيبس أو غري ذلك ، فإنه يرتبص به أربعة أشهر مبا فيها هذه املدة اليت 
جهته هو وليس من جهة املرأة ، وهذا حق آدمي فلم يقبل فيه هذا العذر ه فيها عذر ، وذلك ألن املانع من ل
. 

شهر ، فلو جعلناه عذرًا تستأنف بعد زواله مدة وأما احليض فال ، وذلك ألن احليض ال خيلو منه 
 .الرتبص ألدى ذلك إىل عدم وطئها أبداً 

وال يفتقر هذا إىل حكم حاكم ، وذلك ألن اهلل نص " : فإذا مضى أربعة أشهر من ميينه : " قال 
ن اليوم بل ابتداًء عليه فإذا حلف أال يطأها قبل شهر وترافعا اليوم إىل القاضي فال يرتبص أربعة أشهر ابتداًء م

من ميينه ،  –أي عدة الرتبص  –من اليمني ، فال يتوقف يف مدة الرتبص على حكم احلاكم وإمنا يُبتدأ هبا 
 .وذلك ألن هذه املدة منصوص عليها فلم يفتقر ذلك إىل حكم حاكم

 [فإن أبى طلق حاكٌم عليه : ] قوله  
،  ا تكون فيه النيابةالطالق هنا حبق ، والطالق مم إن أىب الطالق فإنه يطلق القاضي عليه ، وذلك ألن

 .كما تقدم يف الوكالة بالطالق 
 [واحدة  أو ثالثا  أو َفَسَخ : ] قوله  

يعين للقاضي أن يطلق واحدة وله أن يطلق ثالثاً وله أن يفسخ ألنه قائم مقام الزوج ، وعليه فيفعل ما 
 .فيه مصلحة ، وال يطلق إال بطلبها ألنه حق هلا 
أنه ليس له إال أن يطلق واحدة ، كما أنه ليس له أن يأخذ : وعن اإلمام أمحد وهو مذهب الشافعي 

 .من املدين سوى ما عليه من احلق ، فكذلك ال يطلق إال واحدة ، والطالق الثالث تقدم أنه حمرم 
فيما  –وفيه وذكر القاضي من احلنابلة ؛ أن املنصوص عن اإلمام أمحد أن الطالق يكون بائنًا ، 

 .ي يكون يف اللعان فإنه طالق بائن، وذلك ألنه طالق من قبل احلاكم فأشبه هذا الفراق الذقوة  –يظهرلي
ولكن  لكن ال يكون أبداً للفرقة بينهما ، فاملالعن يتهم امرأته بالزنا وهذا ليس كذلك فال يكون أبدياً 

ضرر عن املرأة ، وإذا أجزنا له الرجعة فإننا نعيد الضرر إليها يكون بائناً بينونة صغرى ، وألن املقصود منه إزالة ال
. 

، فتكون طلقة واحدة لكن الطالق يكون بائناً وليس له الرجعة  فالذي يترجح أن الطالق يكون بائنا  
 .، فإذا انقضت عدة املرأة أو قبل أن تنقضي عدهتا فهو خاطب من اخلطاب 
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 [فرج فما فاء وإن وطئ في الدبر أو دون ال: ] قوله  
إن وطء يف الدبر أو دون الفرج أي باشرها دون الفرج فما فاء ، وذلك ألن اإليالء امتناع عن الوطء 

يف وطء سواه أو املباشرة دونه ، ألن هذا ال  -أي الرجوع  -يف الفرج كما تقدم ، وعليه فال تكون الفيئة 
رجها ، فإذا أتاها يف دبرها أو باشرها دون الفرج فإنه يكون رجوعًا وال فيئة بل الفيئة والرجوع أن يطأها يف ف

 .موٍل وال خيرج عن حكم اإليالء هبذا الوطء ألنه ليس بفيئة 
 [وإن ادعى بقاء المدة : ] قوله 

إن ادعى أن املدة ال زالت باقية وال بينة للمرأة فالقول قوله ، ألنه هو املتلفظ وهو أعلم بقوله من غريه 
 .وهو بقاء املدة  ، وألن األصل معه

وال بينة مع املرأة " بل انقضت : " وهي تقول" مل تنقض املدة : " إذا اختلفا ؛ هو يقول : إذن 
 .فالقول قوله ألن األصل معه 

 [أو أنه وطئها وهي ثيب ُصّدق مع يمينه : ] قوله 
ُصدق ، ألن هذا وهي ثيب " مل يطأين : " ، وهي تقول " بل وطئتها : " يعين ادعى أنه وطئها قال 

األمر ال يعلم إال من جهته ، والطالق يتعلق به هو فكان القول قوله ، لكن مع ميينه ، ألن البينة على املدعي 
 .واليمني على من أنكر ، فهو منكر لعدم الوطء ، وهي تدعي عدم الوطء ، فكان القول قوله وعليه اليمني 

 [د بذلك امرأٌة عدل ُصدقت وإن كانت بكرا  أو ادعت البكارة وشه: ] قوله
إنه قد وطئها ، أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل ُصدقت ، لقيام : إن كانت بكراً وهو يقول 

ما يدل على كذبه ، فإذا ثبت أهنا بكر بالبينة فحينئٍذ حيكم بقوهلا ، ألن ثبوت كوهنا بكراً يدل على كذبه يف 
 .دعوى الوطء 
 [رارا  بها بال يمين وال عذر فكُموٍل وإن ترك وطأها إض: ] قوله

إذا امتنع من الوطء أكثر من أربعة أشهر إضراراً هبا بال ميني فهو موٍل ، وذلك ألن هذا اإلمتناع مبعىن 
اليمني ، فالذي حيصل من اليمني قد حصل هبذا االمتناع ، وألن حكم اإليالء إمنا شرع لدفع الضرر عنها 

كثر من أربعة أشهر ، فإذا امتنع بال ميني فكذلك ، وعليه ؛ فإذا امتنع الرجل من احلاصل بامتناعه عن الوطء أ
وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر فلها أن تطالب بالفيئة أو أن يطلق، وذلك حلصول الضرر هنا احلاصل 

 .باليمني 
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ل له أن يطأها وكذلك إذا مل يكفر كفارة الظهار فمضت أربعة أشهر ومل يكفر كفارة الظهار ، وال حي 
حىت يكفر بنص القرآن ، فإذا تأخر عن الكفارة هذه املدة فكذلك ، ملا يف ذلك من الضرر عليها ، وهذا 

 " .كفر وإال طلق : " أيضاً امتناع عن الوطء فهذا فيه إضراٌر هبا فيؤمر بالكفارة ، يعين يقال له 
 
 

 له وصحبه أجمعينآوعلى واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد 

 


